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Till alla medlemmar och hyresgäster,  

 

Stämman är genomförd och den nya styrelsen börjar komma igång bra med sitt arbete. 

Sommaren är också på väg och med den förhoppningsvis sköna temperaturer och 

strålande sol!  

 

Stämman  

Stämmoprotokollet är klart och skickas ut tillsammans med detta informationsblad. 

 

Portar 

Nu är samtliga portar utom en bytt och vi hoppas att alla tycker att de är fina. Vi har 

haft en del problem med injustering av dem och på kvaliteten på installationen . Vi  

diskuterar nu detta med entreprenören. Besiktningen i måndags blev därmed inte 

godkänd och entreprenören har nu en åtgärdslista att följa till nästa besiktningstillfälle 

9 juni. Vi hoppas då att allt är åtgärdat och att projektet kan avslutas. Först ska vi 

förstås var nöjda! 

 

Portkod 

Vid Midsommar förra året drabbades fastigheten av flera inbrott. Vi gissar att 

inbrottstjuvarna passade på när många firade Midsommar på annan ort och att de 

kanske hade tillgång till vår portkod. Vi kommer därför att byta portkod under dagen 

2022-06-15.  

 

Utemiljögruppen 

Utemiljögruppen har haft ett par möten och har träffat en entreprenör inom utemiljö 

och trädgårdar som ska inkomma med ett förslag på åtgärder. Gruppen kommer 

dessutom att träffa en annan entreprenör för att ha några förslag och entreprenörer att 

välja mellan om vi går vidare med projekt. 

 

Övriga projekt 

• Arbetet mot den nya detaljplanen har gått ner på lägre fart, men kontakter med 

politiker och media tas av aktionsgruppen. 

• Arbetet kring friköp av tomt ligger på is tills vi har fått en prisuppgift för 

tomten från Stockholms stad. Denna ska inkomma i september, varefter vi 

utreder saken vidare så att vi kan ta ett beslut i frågan. Beslutet kommer att tas 

vid en extrastämma i höst. 
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• Upphandling av laddstolpar och hjärtstartare pågår i enlighet med 

stämmobeslut. På grund av leveranstider kan det ta ett tag innan laddstolparna 

kommer på plats. Om ni vill byta till en laddplats så anmäl intresse genom att 

mejla namn och adress till info@storholmen.se 

• Takrenovering och solceller. I enlighet med stämmobeslut så begär styrelsen nu 

in offerter på solcellsinstallation och kommer därefter att på nytt söka bygglov 

för arbetet. 

 

Vårstädning 

Vårstädning i kombination med korvgrillning planeras till den 11 juni, kl 11-15. Passa 

på att träffa era grannar och ha trevligt! Välkomna! 

 

Vänliga hälsningar från  

 

Styrelsen 
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